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У цьому бачать свій комсомоль
ський обов’язок юнаки і дівчата об
ласті. Пошук резервів виробництва, 
•підвищення продуктивності праці, 
висока напруга соціалістичного 
змагання визначають трудовий 
ритм кожного робочого дня четвер-» 
того року п’ятирічки.

Наші трудові дарунки ~соціа
лістичній Батьківщині. Кожен, ко
му ім’я комсомолець, підкріплює 
його своїми справами і, насампе-
ред, ударною працею на благо Віт-*
чизни.

Наступним комсомольським з’їз* 
Дам, 50-річчю присвоєння комсомо
лу імені В. І. Леніна — рапортува
тимемо ударною працею!

НА ФОТО: КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНА БРИГАДА ГОЛОВ
НОГО ЗАВОДУ ВИРОБНИЧОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ «ДНІПРОЕНЕРГО- 
БУДІНДУСТРІЯ» (ЗЛІВА НАПРА- 
ВО): Д. ШАПОВАЛ, А. СЄДАКОВ, 
В. ЛОБАНОВ, П. ПИВОВАР, А. БА
ЧУСЬ І БРИГАДИР В. МАКСИ
МОВ.

Фото А. ШАМАЛИ.

НА ВАХТУ ПОЧЕСНУ!
ЩОМІСЯЦЯ — тільки воду чистих металів імені ському міськкомі комсо- 

надпланова продук- 50-річчя СРСР. І вони його молу. В щирій товариській 
ція. Таким минулого року не порушили. В соціаліс- розмові бригадир Віктор 
було слово комсомоль- тичному змаганні між Максимов, начальник змі- 
сько-молодіжної бригади комсомольсько - молодіж- ни Володимир Філіппов, 
верстатників головного за- ними колективами про- члени бригад радились 
воду виробничого об сд- ааисловості міста обидві ПрО плани на майбутнє, 
нання «Дніпроенергобуд- стали переможцями. обмінювалися досвідом
індустрія» та комсомоль- Нещодавно ці колективи ведення соціалістичного 
сько-молодіжної зміни за- зустрілися в Світловод- змагання. Тут же на зустрі

чі два передові колективи 
звернулися ДО ВСІХ комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів міста із закликом 
стати на ударну вахту на 
честь з'їздів комсомолу 
та підготувати трудові да
рунки 30-річчю присвоєн
ня комсомолу імені В. І. 
Леніна.

Д. ВОЛОЩУК, 
працівник міськрайон- 
ної газети «Наддніп
рянська правда».

ВЛКСМІІЛКСМУ

ПЛЕНУМ ЗНАМ’ЯНСЬКОГО 
МК ЛКСМУ

Відбувся пленум Зпам’янського міськкому КОМСОМОЛ 
лу. Пленум розглянув питання «Про підсумки грудне« 
еого (1973 р.) Пленуму ЦК КПРС і завдання міської 
комсомольської організації в світлі рішень Пленуму, 
виступу на Пленумі Генерального секретаря ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєва і Звернення ЦК КГІРС допар« 
тії, до радянського народу».

З доповіддю порядку денного виступив перший 
секретар міськкому ЛКСМУ В. Сікорський.

В обговоренні доповіді взяли участь: секретар ком
сомольської організації локомотивного депо А. Кри» 
чун, бригадир комсомольсько-молодіжної тракторної 
бригади колгоспу «Заповіт Леніна» С. Дем’яненко, 
майстер машинного доїння корів з колгоспу імені 
Шевченка Г. Скічко, секретар комітету комсомолу. 
Знам’янського цукрокомбіпату В. Антоновський та 
інші.

В розглянутому питанні пленум прийняв відповід
не рішення.

В роботі пленуму взяв.участь і виступив другий 
секретар Знам’янського міськкому Компартії Украї
ни А. М. Кусков. г

В роботі пленуму взяв участь і виступив перший 
секретар ОК ЛКСМУ М. Скляниченко.

ПЛЕНУМ КОМПАНІІВСЬКОГО 
РК ЛКСМУ

Відбувся пленум Компаніівського райкому комсо- 
мелу. Пленум розглянув питання «Про підсумки груд
невого (1973 р.) Пленуму ЦК КПРС і завдання район
ної комсомольської організації».

З доповіддю порядку денного еиступила перший 
секретар Компаніівського РК ЛКСМУ В. Суха.

В обговоренні доповіді взяли участь: бригадир 
тракторної бригади колгоспу імені Дзержинського 
В. Могілей, лайковий комсомольсько-молодіжної ме
ханізованої ланки колгоспу імені Леніна М. Гезь, сек-? 
ретар комсомольської організації колгоспу імені 
Тельмана А. Кріпак, слюсар-наладчик «Міжколгосп
буду» П. Мунтян та ін.

Молоді передовики — переможці соціалістичного 
змагання 1973 року — прийняли на пленумі звернен
ня до всіх комсомольців і молоді району докласти 
всіх зусиль для дострокового виконання народногос
подарських планів четвертого року п'ятирічки.

В розглянутому питанні пленум прийняв відповідне 
рішення.

В роботі пленуму взяз участь і виступив секретар 
Компаніівського райкому Компартії України І. С. Ані- 
мов.

трудові 
з’їздам
КОМСОМОЛУ
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ІИЕНН НИВА-
МОЛОДИХ ХЛІБОРОБІВ ТУРБОТА

Соціалістичні зобов’язання комсомольсько- молодіжної тракторної 
бригади № 3 ордена Трудового Червоного Прапора 
колгоспу «Зоря комунізму» Новоархангельського району

Колектив нашої комсомольсько- 
молодіжної бригади минулого року 
успішно виконав свої соціалістичні 
зобов’язання, зібравши по 50,7 цент
нера зернових на круг. Хорошого 
врожаю добились: по 46,5 центнера 
озтїмої пшениці, 35,8 — ячменю, 
102,7 — кукурудзи, 269 — цукрових ' зустрічний плав, 

буряків, 20,1 — соняшнику видав ко
жен гектар.

У відповідь на Звернення Цент
рального Комітету КПРС до партії, 
до радянського народу, Постанову 
ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і 1ДК ВЛКСМ «Про Все
союзне соціалістичне змагання пра
цівників сільського господарства, за

збільшення виробництва і заготівель 
продуктів землеробства і тварин- 

. ництва у 1974 році», та йдучи на
зустріч XXII з’їзду ЛКСМУ, XVII 
з’їзду ВЛКСМ, 50-річчю з дня при
своєння комсомолу імені ІЗ. І. Лені
на, бригада взяла іапружспнй 

За рахунок своє
часного проведення і дотримання 
усіх агрозаходів виростити на 986- 
гектарній площі по 53 центнера зер
нових на круг, в тому числі по 50 
центнерів озимої пшениці (на 505 
гектарах), по 103 центнера кукуруд
зи (на 140 гектарах).

Під цукрові буряки відведено 238

60 гектарах). Зберемо по 415 цент
нерів кукурудзи на силос (на 140 
гектарах).

Головними напрямками в роботі 
бригади вважаємо підвищення куль
тури землеробства, продуктивності 
праці та зниження собівартості про
дукції. В 1974 році виробництва ко
жен еталонний трактор по 1940 гек
тарів умовної’ оранки, знизимо со
бівартість виготовленої продукції па 
шість процентів.

Зобов’язуємося зекономити 27 ти
сяч кілограмів пального, а за раху
нок своєчасного та якісного прове
дення техоглядів тракторів та ре- 

__ _____ _ монту сільськогосподарської техпі- 
гектарів. Зобов’язуємось виростити і -Цв — 6300 карбованців.

зібрати на кожно- Викликаємо на змагання колектив 
му з них по 400 Тракторної бригади № 4 нашого код- 
центнерів коренів. 
Доб’ємося 23,5- 
центнерннх врожа-. 

у» соняшнику (щі

Викликаємо на змагання колектив

госпу, яку очолює Герой Соціаліс
тичної Праці В. 1. Моторний.

Зобов’язання обговорені і зат
верджені на бригадних зборах.

Одна з нанкрасніііших магістралей Кіроиоірада вулиця 
Карда Маркса. В святкові дні вона першою прикрашається 
вогнем ілюмінацій, робочими ранками першою повниться шу
мом тролейбусів та автобусів. Вулнця-трудівннця. вулиця 
доброго настрою — такою її бачить і приїжджий, і корінний 
кіровоградеіи. А яке майбутнє обласного центру? Як змінив
ся вій за тридцять років, що минули після звільнення його 
від фашистських загарбників? Про це розповідає фотовистав
ка, відкрита в кінотеатрі «Комсомолець! (дивись 4 стор.).

Фото А. ПЕЧЕНЮКА.



«Молоді ударники 1973 року* — так називається 
книга, яку встановив Центральний Комітет ЦЛКСМ 
ще на початку вирішального року п’ятирічки. Згідно 
з положенням, сюди заносяться кращі комсомольсь
ко-молодіжні колективи, імена окремих комсомолі ціс 
і молодих виробничників — переможців юціалістич- 
ного змагання, які достроково виконали плани і со
ціалістичні зобов'язання 1973 року.

Із заводу «Червона зірка- 
в таку книгу занесеної!/ чо
ловік. Серед них — кращі 
э кращих — формувальник 
Анатолій Олексеяко, елект
розварювальних Костянтин 
Ве.ХТЄВ, інженер-:«)НСТруКТСр 
Сергій Свирибенко.

Комсомольсько МОЛОДІЖ
НІ бригади формувальників 
ливарного цеху сірого часи
ну Івана Івановл та верс
татників четвертого механо
складального Надії Щер
бань, які ведуть перед у со
ціалістичному змаганні, теж 
можна знайти на сторінках 
Цієї книги.

Фрезерувальник 
виробничого цеху 
Ком’яков, різчик з ковальсь
ко-пресового Леонід Аріє- 
иенко у складі дев’ятнадця-

учбово*
Сергій

ти комсомольців нагородже
ні знаком Президії Відню 

«Переможець соціалістично
го змагання 1973 року» при 
підбитті підсумків соціаліс
тичного змагання за десять 
місяців вирішального року, 
їх імена також занесені в 
книгу «Молоді ударники 
1973 року».

А нині серед молодих чер- 
вонозорівців шириться зма
гання за право бути внесе
ним у книгу «Молоді удар
ники" 1974 року», встановле
ну X пленумом ЦК ВЛКСМ.

О. БЕРЬОЗКІН, 
заступник секретаря 
комітету комсомолу 
заводу «Червона зір
ка».

м. Кіровоград.

------------------------- і 

комсомол ьського 
мен з професії, працівники Ди- 
митрівської лікарні тепло дякува
ли їм за зроблене. В щоденнику 
проходження практики з явилась 
«п’ятірка», а на столі директора 
училища — прохання від головно
го лікаря (прізвище Галя забула, 
пам’ятає, що всі заочно величали 
його Петровичем): «... Прошу на
правити до нас на ремонт стаціо
нару цих же дівчат...»

Рая Кузнецова і Каия Юрченко 
зараз працюють з Галею в одній 
бригаді. Пригадують, як тоді хви
лювались, боялись, що не впора
ються із завданням, по кілька ра
зів, щоб ніхто не -бачив, пере
робляли окремі ділянки. І знову 
за практику «п’ятірка».

А востаннє побажав Василь Ва
сильович успіху дівчатам влітку

Знак

якості

„Калині"

Білі покривала з малюнком, 
який зображує китиці калини, 
удостоєні Державного знака якос
ті. їх випускають на костромській 
фабриці імені Жовтневої револю
ції. У процесі підготовки виробу 
до атестації хіміками льонокомбі
нату розроблений новий спосіб 
білення, який дав можливість під
креслити сріблястий відблиск ма
люнка.

(ТАРС-РАТАУ).

„МОЛОДИЙ; КОМУНАР**
---- ----------- — ДЕЛЕГАТ
У ДІВЧИНИ біографія звичайна.

Не було в Галининому житті 
якихось надзвичайних подій і 
поворотів, про які можна 
було б довго розповідати і стверд
жувати, що саме в них —- першо
причина щоденної радості. І ус
піхи її — незвичайною яскравістю 
нікого не дивують, а, навпаки, 
сприймаються як належне, а як 
інакше, бо все то — від веселої 
вдачі і наполегливого характеру. 
На роботі вона — одна з перших, 
в комсомольському колективі — 
одна з найактивніших, дівчина по
трібна людям, і люди потрібні їй...

... Коли І аля Самченко закінчила 
школу в Новомиргороді і почала 
працювати на Новобузькій мебльо- 
вій срабрлці, розгуЬилась чи не 
вперше в житті. Вона знала: по- 
перше, будь-яку роботу слід вико
нувати добре, ніколи не лінува
тись (тато й мама навчали), по- 
друге, у нас всі професії почес
ні (говорили вчителі). З тим і при
йшла в робочий колектив. А тут 
нежданно-негадано виникло «по- 
третє» і безцеремонно посіло го
ловне місце у і і роздумах. Те «по- 
третє» було: чи вірно ти, дівчино, 
обрала професію? Адже вона, як 
і кохання, — на все життя.

Цього разу Галя помилилась.,. 
... Від четвертої сторінки газети 

чекають спортивної інформації, 
розповідей під рубрикою «У світі 
цікавого» тощо. А натомість іноді 
натрапляють на неемоційне — 
«Оголошення». Нічого не зробиш 
— специфіка, Проте читач, хоче 
він того чи ні, майже автоматично 
ковзне оком по повідомленнях: чи 
но стосується тут що-небудь його. 
Так було і з Галею, коли раптом 
зупинилась на словах «Димитроа- 
ське професійно-технічне училище 
№ 5 оголошує набір...» Довго ке 
вагалась. Вже другого дня твердо 
знала, що поїде навчатись на шту
катура-маляра.

І поїхала.
Тридцять три дівчини в групі. 

Свої секрети і свої проблеми. 
Спочатку не зовсім зрозумілі сло
ва — «каркас», «грунтовка», «аль- 
фрейні роботи»,.. Вонз — груп
комсорг. Майстер В. В. Демченко 
говорив про них:

— Дівчата — молодці. У навчан
ні, у роботі, у відпочинку — всю- Москва не зразу будувалась. Ос- 
ди перші.

1 як підтвердження його слів — 
перехідний Червоний вимпел учи
лища в їхній групі.

А потім — перше серйозне зав
дання. Одного разу Василь Васи
льович звернувся до дівчат:

— Потрібно переобладнати при
міщення в лікарні під їдальню. 
Доручимо кращим.

Вибрали п’ять дівчат. Серед них 
і Галю за бригадира. По роботі, 
а для них це був і перший екза-

7 люїуо-го 1974 року - 

З’ЇЗДУ
роботи на будівництві промисло
вого підприємства), з’явилась гра
мота міськкому комсомолу, якрю 
бригада нагороджена за трудозі 
успіхи. По тому відбулись збоНи.

— Ось ми нагороджені грамо
тою, — звернулась до подф^г 
групкомсорг. — Нас вважають за 
кращих. Та чи завжди ми й справ
ді виправдовуємо хорошу думку 
про нас? Є у нас ще запізнення! «в 
роботу. Трапляються й прогули. 
Того, що справді добре працює
мо, не заперечить ніхто. А на
скільки вищими були б показники, 
коли б не траплялось отих при
крих випадків.

Словом, збори пройшли бурх
ливо. І вирішили дівчата не мири
тись із недоліками. І рубежі свої 
визначили: щоденний виробіток

ГАЛИНА-ГРУПКОМСОРГ

Закінчуються зимові каніку
ли у студентів. Знову — за 
навчання. Другий семестр 
розпочнеться і для Каталки 
РОМАНОВОЙ, студентки 2-го 
курсу філологічного факуль
тету Кіровоградського педаго
гічного інституту імені Пуш
кіна. Через два роки вона 
зайде до класу. І вже зараз 
Наташа активно готується до 
цього дня. Вона — відмінни
ця навчання, сумлінно вико
нуй комсомольські доручення.

Фото М. ЛИТВИНОВА.

сімдесят другого. Тепер вже — на 
все життя. Вчорашні учениці стали 
спеціалістами.

Будівельне управління № 2 
тресту «Олександрі яважбуд» 

і було тією школою робітничого 
гарту, яку пройшла випускниця 
Димитроаського ПТУ. Всього трап
лялось. І невдач, і успіхів. Пам'я
тає, як на будівництві дитсадка чу. 
лось: «Теж мені третьорозрядни
ці. А скосу потягти як слід не вмі
ють». Не заперечиш. Бо й справді 
— такої ширини 
практики робити не доводилось. 
Розуміли дівчата: і, 
щоб працювати бездоганно. І тро
хи боляче було: невже не можна 
тепліше зауважити?

Щоправда, недоброзичливих бу
ли одиниці. Переважна більшість 
робітників підтримувала дівчат, 
допомагала їм увійти в ритм, ос
воїти те, чого ще не вміли. Було 
так, як і повинно бути в трудово
му колективі. І завжди першою 
руку допомоги подавала Валенги
не Степанівна Шкварко, бригадир.

— Нічого, дівчата. Як кажуть,

скоси під час

треба вчитись,

мовне зараз — це ваша наполег
ливість.

З Валентиною Степанівною Га
ля і зараз працює в одній брига
ді. Бригада — комсомольсько-мо
лодіжна, і Галя Самченко в ній 
групкомсорг. Тепер вже їй дово
диться іноді говорити молодому 
поповненню:

— Нічого, дівчата...
і не тільки це.
Нещодавно в побутіаці (зараз 

бригада виконує опоряджувальні

має складати 130 процентів а>д 
плану, річне завдання виконати до 
25 листопада.

У КІМНАТІ гуртожитку, де живе 
Галя з подругами, двері не 

зачиняються. До неї приходять, 
як приходять просто до подруги, 
а буває, що й у серйозній справі. 
Бо Галя і групкомсорг своєї брига
ди, і депутат міської Ради депута
тів трудящих. Останнім часом дів
чата есе частіше збираються на
вколо «Строительной газеты». Від
шукують і читають розповіді про 
роботу за методом Злобіна. Піш
ла чутка, що в управлінні десь на
весні мають організувати бригаду, 
яка теж працюватиме за цим про
гресивним методом.

__ Хотілось би * ній працювати, 
— замріяно говорить Галя. — і, 
безумовно, щоб там були асі чле
ни нашої, комсомольсько-моло
діжної.

Через два з лишком місяці Га
ля Самченко поїде на XVII з їзд 
ВЛКСМ. Мріє дівчина про зустрічі 
із своїми колегами, що працюють 
на будовах країни, а, якщо випаде 
вільна година — то й відвідати 
ВДНГ, детально ознайомитись з 
павільйоном будівництва.

... Коли дівчат з бригади запита
ли, як вони сприйняли повідомлен
ня, що Галю обрано делегатом на 
комсомольський з'їзд, разом від
повіли:

—• Були щасливі, як І вона. Галя 
— наша гордість.

Б. КУМАНСЬКИЙ, 
спецкор «МК».

м. Олександрія. .

ДЕНЬ У ПАЛАЦІ КУЛЬТУР11
Мииу.та неділя для світловодців стала днем доброго відпочинку. Вдень у Надані 

культури імені Леніна відбувся концерт самодіяльного народного ансамблю «Вог
ник» (керівник В. Жмурів), а увечері аматорський драматичний колектив районно
го Будинку культури показав ту( виставу М. Старицького «Ой, не ходи, Гри
цю, та й на вечорниці». Постановку здійснив В. Бойченко, головні ролі виконали 
О. Торгань, В. Семенов, В. Пронь та Г. Майборода.

Пізно увечері розходились любителі самодіяльного мистецтва з Палацу культури. 
День пройшов цікаво і змістовно.

В. ЛАВРОВ, 
робітник.

м. Світлсводськ.

ТО ІН щодня зустрічає нас у школі ла- 
** гідною посмішкою і пильним, добро
зичливим поглядом. «Вчитись, вчитись І 
£це раз вчитись» — ного заповіт став 
дороговказом.

Напередодні 50-річчя з дня присвоєння 
нашій школі імені Леніна, ми звітуємо:

Кожен новий навчальний рік урочисто 
розпочинається у пас Ленінським уроком} 

більше половини учнів школи вчаться 
без трійок, лише на «чотири» й «п’ять»? 
.Щоп’ятниці засідає штаб по підведенню 
Підсумків навчання і комсомольської ро- 

оти, визначає кращу групу, і тоді клас
ну кімнату переможців прикрашає пере
хідний вимпел;

майже всі учні школи — члени учнів
ських наукових товариств та різноманіт
них предметних гуртків. Воші підтриму
ють дружні і ділові зв'язки з вченими 
Академії Наук УРСР, звітують їм про 
свою роботу; зустрічаються з науковця
ми..; ■ ■

Ні, мц .не заважаємо, і. н^,.докучаємо- 
вченим. Навпаки; допомагаємо. Ось ми
нулого року біологічний гурток викону
вав завдання Інституту фізіології рос
лин. Академії Наук УРСР. Наші учні па

пришкільній дослідній ділянці досліджу
вали, як складні комплексні добрива 
впливають на цукристість і врожайність 
цукрових буряків. Провели багато дослі
дів, а потім результати відіслали до 
Інституту. За допомогу нам подякував

10 «А», Валентин Мехе да та Сергій Те
лятник з 9 «В» стали кращими хіміками, 
а Наталка Шпак з 10 «А» перемогла пе 
лише на шкільній, а и на районній олім
піаді з історії.

Наші знання — для Батьківщини. Ви-

ЩОБ ВМІТИ, ТРЕБА ЗНАТИ
В ШКОЛІ ІМЕНІ ЛЕНІНА

доктор біологічних наук А. II Кібалепко. 
Закріплювати знання допомагають 

предметні олімпіади. У нашій школі во
ни — наймасовіші. Бо перший тур олім
піад з усіх дисциплін проводиться в шко. 
лі Ьгодин день. Ми маємо вже перемож- 
иів районних, обласних, республіканських 

-олімпіад. А цього року в Шкільному ту* 
рі Василь Мвроябв з 10 «В» та Володи
мир Терлецький з 10 «Б» перемогли на 

•математичній олімпіаді, Ві.ра Курінь з

пусквики школи працюють в усіх галу
зях виробництва, науки, культури. Та ни
ні учні підхопили лозунг:’ «Забезпечимо 
кадрами маловисківський колгосп «Ро
дина». В колгосп йдуть кращі \чні шко

ли. Головним агрономом працює тут Ана* 
• то.тіи Коноііенко. агрономом по захисту 

рослі’.» -* медаліст школи Олександр Мар
тишок, трактористкою — делегат XXIV 
з’їзду Компартії України Євгенія Сидо
ренко. Чи відразу після школи, чи закін-

чившн технікум або вуз наші ьипускнг.кя 
обов’язково прийдуть допомагати кол
госпникам «Родина». Адже справи кол
госпні—це турбота наших батьків, отже, 
і наші турботи.

Восени ми дізнались, що на току їв? 
багато неочищеної кукурудзи. Поговори
ли в своєму 10 «А» і назавтра перед за
няттям (а ми навчаємось в другу змі
ну) всі вийшли на тік. Наш почин відхо
пили й інші старшокласники. За кілька 
днів перечистили близько 600 центнерів 
качанистої.

Для того, щоб краще познайомитись 
з трудом хлібороба, самі працюємо на 
пришкільних ділянках, вивчаємо сільсь
когосподарську техніку, зустрічаємось з 
учнями Оннкієвського СПТУ. І добре 
вчимось. Так заповів Ілліч. І ми — вірві 
ного заповітам. Бо на наших грудях пло
меніє значок із зображенням во-нкого 
Леніна. А ще нас зобов'язує .є, що шко
ла носить його високе Ім’я.

Н. ЯЗ-КОВА. 
секретар комітету комсомолу Ма- 
.човисківської середньої щколп .13 
імені В. І. Леніна.
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• СРСР І КУБА: БРАТЕРСЬКА
III f ДРУЖБА НАВІКИ!• ІТАЛІЯ: В ЦУПКИХ _ОБІЙ- ‘МАХ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ КРИЗИ,• 211 КИШ А Ж. СИМЕНОНА,

С УДІВНИЦГВО важливої 
для Сірії залізниці, 

яка з’єднає Латакію — 
морські ворота Сірії з її 
віддаленими північно-схід
ними районами, наближає
ться до кінця. Ця 750-кіло- 
метрова сталева магіст
раль, спроектована радян
ськими інженерами, спо
руджується при економіч-

ниця Латанія —- Аяєппо 
знає небагато собі подіб
них. Круті скелі і зарослі 
лісом гори, дуже приваи- 
ливі для туристів, створю
ють великі труднощі ДЛЯ 
будівельників. Майже на 
всьому шляху траси, 
прокладає створена 
Міністерстві 
цій Сірії 
«ДержЬудорганізація», 
адуки змінюються тунеля- £ 
ми, а насипи іноді досяга-1 
ють 70-метрової висоти. і"

На трасі Латакія — Ка- !■; 
мишли лише в минулому [і 
році прокладено 165 кіло- 
метрів шляху. Зросли тем- І 
пи будівництва службово- 
технічних будинків і спо
руд. Успішно проводиться 
встановлення опор ліній 
електропередач. Через де
кілька місяців вантажі для 
будівництва на 
підуть 
такій 
чення.

Для

яку 
при 

комуніка- 
спеціалізована 

сі-

f
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СТАЛЕВОЇ„КОРОЛЬ ФУТБОЛУ“ СТА
ВИТЬ УМОВИСТАТТЯ, ІНФОРМАЦІЯ, КОМЕНТАР МАГІСТРАЛІ

*1

і

ЗГАСАЮТЬ
ВОГНІ
РЕКЛАМ

«Італія' стоїть перед облич
чям однієї з найсерйозніших 
криз.., Дій знаходимось на по
розі справжньої катастрофи. 
Мені здається, Італійці ще не 
зовсім розуміють це». Цією 
заявою міністра казначейства 
Уго Ла Ма.іьфн італійський 
журнал «Панорама» почав 
недавно один іи своїх репор
тажів, присвячений актуальній 
сьогодні в країні темі еконо
мічної і енергетичної криз.

Дійсно, криза відчувається с 
Італії на кожному кропі. Че
рез нестатка електроенергії і 
пального раніше закриваються 
магазини. Погасли реклами, 
Скорочені програми телебачен
ня. Зменшилась кількість се
ансів в кінотеатрах. У неділю 
І святкові.дні по вулицях міс
та замість автомобілів снують 
тисячі велосипедів, екіпажів, 
допотопних колясок.

Нсзаа^.аючн на серйозність 
становища, італіпці намагаю
ться ставитись до теперішніх 
труднощів з почуттям гумору. 
На вулицях Мілана, наприк
лад, з'явився перший трамвай 
з педальним управлінцям. В 
Мссснні один дресирувальник 
приїхав у сусідній бар верхи 
на слоні. В Палермо здивова
ні перехожі дивились на авто
мобіль... запряжений парою 
гнідих.

Але, як пише 
ця криза 
вал». До 
день про 
нестаток 
труднощі 
прилавків зникло багато това
рів першої необхідності. Об
межений продаж рису, моло
ка, цукру*/ солі. «Ми пережи
ваємо період дуже схожий на 
післявоєнний час. — відзначив 
відомий італійський експерт 
Франче’ско Альбероні, — «ма
шина'» споминання почала да
вати холості оберти, що дає 
нам, економістам, привід де 
серйозних хвилювань».

Ці думки поділяють і полі
тичні діячі. «Страх стає реаль
ністю, -- підкреслював депу
тат від італійської соціал-де
мократи іно: партії Константі- 
Но Белушіо. — Мені довелось 
відчути ке на власному досві
ді. Днями мені подзвонила з 
Риму дружина і попросила ку
пити в Козснці трохи цукру. 
Я приїхав на вокзал з 5-кіло- 
грамовнм пакетом «делікате
су», відчуваючи себе справж
нім спекулянтом».

Нестача продуктів загрожує 
привести до нових «хлібних 
бунтів», ЯК цс відбулось вліт
ку 1973 року під час епідемії 
холери. Знову квітує «чорний 
рннок». У багатьох містах лю
ди приступом беруть лавки і 
продовольчі магазини. В Мі
лані дирекція одного «універ
саме» була навіть змушена 
викликати наряд поліції, щоб 
відбити натовп розлючених 
покупців.

Як відзначають італійські 
політичні оглядачі, одна з при
чин економічної І енергетичної 
кризи країни — махінації між
народних нафтових монополій 
і спекуляції Місцевих магна
тів.

Італійські ділки, посилаю
чись на збитки, які стались 
через паливну кризу, підніма
ють ціни. Багато оптових по
купців, купляючи в країнах 
«спільного ринку» мільйони 
тонн продовольства, не пуска
ють його у продаж, очікуючи 
на нове підвищення цін.

Збільшення цін добиваються 
підприємці і п інших галузях 
економік» — металургійній, 
машинобудівній, автомобіль
ній, хімічній, нафтоперероб
ній і будівельній. їх натиск 
виявився настільки сильним, 
Що уряд змушений був піти 
на деякі поступки, «щоб не 
викликати ще більшого хаосу 
в країні».

Зараз багато італійців ма
ють можливість па власному 
досвіді оцінити результати та
кої політики. Тому, коли їм 
говорять, що уряд «продовжує 
контролювати становище»^ во
ни посміхаються І переводять 
Розмову на погоду...

Л. МАКАРОВ.

«Панорама»,
— «далеко не нарна- 
трнвожних повідом- 
економічний спад і 
пального додались 
і з постачанням. З

ній і технічній допомозі 
СРСР і Болгарії. Від Алєп- 
по до міста Революції (в 
минулому Табка), де при 
допомозі Радянського Со
юзу створюється Євфрат- 

комплекс, і далі, до 
Ракка, Дейр-ез-Зор, 
відкрито рух товарних 
їздіа.

У світовій практиці бу
дівництва залізниць діль-

гідроенергетичний 
міст 
вже- 
по-

Євфраті 
прямо із порту Ла
до місця призна-

А. ОГОРОДНИКОВ, 
власкор АШі. 

Дамаск.

КУБЛ. Металургійний завод імені Хосе Марті, яхнй знахо
диться недалеко від Гавани, був повністю переоудосаннй і 
оснащений сучасним обладнанням за допомогою Радянського 
Союзу та інших соціалістичних країн. ГІоина модернізації! 
підприємства завершиться и Гз7б році, але вже зараз обсяг 
продукції зріс більш, ніж и б разів в порівнянні з 1959 ро
ком, а план минулого року буи викоианий и кінці жовтня,

Зараз на заводі працює майже ЗО радянських спеціалістів, 
які надают:, кубинським колегам допомогу в організації ви
робництва. Понад 40 дипломованих інженері и-кубпііців, які 
працюють на цьому підприємстві, одержали освіту и СРСР, 
НДР, Чехослооаччині І Польщі.

На фото: дружнім потиском рук обмінюються радян
ські і кубинські металурги після успішного закінчення 
плавки.

Фото ПРЕІІСгЧ ЛАТИНА - АПН.

МИ ЗАВЖДИ БУДЕМО ВДЯЧНІ КРАЇНІ РАД
• ЗАВЕРШИВСЯ ВІЗИТ тов Ji. І БРЕЖНЄВА НА КУБУ

Мітинг кубико-радянської дружби, що відбувся на площі Рево
люції в Гавані, вилився у "могутню маніфестацію братерства наро
дів, що будують соціалізм і комунізм. Ного учасники гаряче вітали 
Генерального секретаря ЦК КПРС товариша Л. 1. Брежнєва, який 
виступив на мітингу з великою і яскравою промовою.

Кореспонденти Агентства преси Новини попросили деяких учис- 
” враженнями про візит товариша 

що вони розповіли:
ників мітингу поділитись своїми 
Л. І. Ьргжнєва до їх країни. Ось

Беркгндіно дкоста, селянин 
(Гуаиабакоа):

— Мені, простому селянину, до
велось бути на трибуні почесних 
гостей і близько побачити Гене
рального секретаря ЦК КПРС, Ми 
знаємо, що товариш Л. І. Брежнєв 
з робітничої с:м і. Тому, коли він 
говорив, ми спухали його з вели
чезною увагою, і нам зрозуміле 
було кожне його слово.

Ми знаємо, яку допомогу надав 
радянський народ нашій револю
ції. Народ Куби ніколи не забуде 
цієї благородної позиції Країни 
Рад.

Тсреза Діас Кінтана, член Комі
тету захисту революції (Гавана):

— Я працюю у найбільш масо
вій організації кубинських трудя
щих, створеній у найважчі для на
шої революції дні, Ми дззко по
чали готуватись до зустрічі това
риша Я. І. Брежнєва, Увечері, піс
ля трудового дня, збирались у се
бе в комітеті, шили червоні пра
пори, писали привітання, прикра
шали будинки нашого району. 
Прийшли на площу задовго до по
чатку мітингу, щоб бути поближче 
до трибуни,

Затамувавши подих, я прослуха
ла промови товаришів Ф. Кастро 
та Л. І. Брежнєва. Леонід Ілліч го
ворив про те, що до революції 
народ Куби знемагав під подвій
ним гнобленням — з боку місце
вих та іноземних експлуататорів. 
Я відчула це на собі. До револю
ції була служницею. Жили ми Ду
же бідно.

За рік ліквідації нспиЛменності 
революція навчила мене чигати і 
писати. Революція дала мені бу
динок, справжню роботу. Саме 
тому чарод Куби готовий захища
ти свою соціалістичну батьківщину 
до кінця.

Мануепь Гонсалес, робітник цук- 
розото заводу (провінція Метак
сас):

— Я був дуже схвильований, ко
ли товариші по бригаді обрали 
мене делегатом на зустріч з Ге
неральним секретарем ЦК КПРС 
Леонідом Іллічем Брежнєвим. За
раз у розпалі сафра. Наш завод

НОВА КНИГА
Ж. СИМЕНОНА

АПН.

Численні французькі 
прихильники таланту 
Жоржа Сименона доб
ре пам'ятають його 
минулорічну заяву про 
те, що 
більше у руки 
щоб 
опис пригод створено
го ним поліцейського 
комісара Метре. Тоді 
ці слова були розціне
ні як намір 70-річно- 
го письменника, який 
опублікував 210 рома
нів, взагалі відмови
тись від літературної 
діяльності. Та ось 
давно з’явилось 
домлення про те, 
готується до виходу з 
друку його нова книга 
на 800 сторінок.

В інтерв'ю французько
му щотижневику «Пуен» 
Ж- Сименон заявив, що 
вихід нової книги не озна
чає перегляду його попе
реднього рішення. «Мова 
йде не про повернення до 
комісара Мегре, сказав 
піїт. — Я намагаюсь у но
вій кинзі розповісти прав
ду про себе і про інших. 
Мегре, незважаючи на 
безкінечні розмови про

він не візьме 
пера, 

продовжувати

не- 
пові- 

що

нього, був лише невели
кою частиною того, що я 
хотів сказати у своїх тво
рах. Моє життя підійшло 
до стадії підбиття підсум
ків. Я прожив повне жит
тя. Не надто багато роз
тратив часу даремно. 1 це- 
по-моєму, головне».

Днями на прилавках 
паризьких магазинів 
з’явилась книжка з ко
роткою назвою «Симе
нон», випущена видав
ництвом «Плой». Її ав
тори Франсис Лакассе 
і Жильбер Сиго зібра
ли багато документів, 
свідоцтв і фактів з жит
тя відомого письмен
ника. Аналізуючи їх, 
вони намагаються ос
мислити літературну 
діяльність Сименона, 
розкрити творчу лабо
раторію письменника. 
Вони приходять до ВИС“ 
новку, що головні ге
рої його творів — лю
ди, задушені сучасним 
капіталістичним су
спільством, які шука
ють і не можуть знайти 
вихід із скрутного ста
новища.

Французькі читачі з 
нетерпінням чекають 
нової книги Ж. Симе
нона.

Ю. БАБАЯ НЦ, 
кор. ТАРС. 

Париж.
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працює дань і ніч, щоб вчасно пе
реробити усю тростину. Адже цу
кор для нашої країни — це нові 
заводи, лікарні, школи. Ми, кубин
ці, говоримо, що цукор —• це 
джерело нашого економічного 
росту.

Я пам’ятаю ті часи, коли янкі 
відмовлялись купувати наш цукор. 
Всі з тривогою питали тоді, що ж 
буде з нашою країною? Але на 
допомог/ прийшов СРСР, Ми зав
жди будемо вдячні Радянському 
Союзу за це.

З великим хвилюванням я слу
хав промову товариша Л. І. Бреж
нєва. Особливо мені запам’ята
лись його слова, що між нашими 
країнами простягнувся широкий 
міст дружби, миру і боатерства. 
Ніщо, ніхто і ніколи не зможе 
зруйнувати цей міст.

ІО. ГОЛОВЯТЕНКО,
І. НЕМИРД, 

спецкори АПН.
Гавана.

ОФ1ЦІПІ1! предегазнйки бразільського 
спорту зробили іце одну спробу умови

ти Псле грати за збірну у фіналі чемпіона
ту світу цьою року.

Віце-президент бразильської конфедерації 
спорту Антопіо ГІассо на сторінках газети 
«Есгаду ді Сан-Паулу» заявив, ідо він та 
інші офіційні особи зустрічались з Псле 
після прощального матчу Гаррінчі. Домо-

Ім’ям Леле рекламуються сірники, штани, 
запальнички, праски і т. ін.

Нещодавно Псле заявив, що взагалі при 
пнняе грати у футбол в жовтні цього року 
Він склав екзамени в школі фізичного вихо-

ПЕЛЕ ЗНОВУ

У ЗБІРНІЙ?

Він склав екзамен» в школі фізичного 
вапни і сказав, що після закінчення фут
больної кар’єри «хотів би навчати дітей 
всього того, що я знаю про футбол».

Цього року, можливо, уже під час чемпіонату 
світу, в Бразілії з’явиться срібна монета в нам'ять 
про вихід Псле з футболу. Будуть випущені знач
ки з зображенням Псле. Відбиток для мопеди та 
інших сувенірів виготовлений скульптором Карне- 
лсєсо. Отже, Псле закінчу«. А як же і.) збірною?

Кампанія за повернення Псле ведеться у псе 
бразільському масштабі. Газети, радіо-і телепере
дачі нашпиговані фразою: «Псле потрібен збір
ній!». Багатомільйонна бразильська «торсіда* бук
вально засипала «короля» листами з проханнями 
і погрозами: «Повернись до збірної!».

Особливого розмаху ця кампанія досягла 
після посереднього турне бразільської збір
ної по Європі, після виходу з команди 
травмованих 'Гостао і Гсрсона і особливо 
після участі Пеле у прощальному матчі на 
честь Гаррінчі. Псле ще раз довів, то він 
у чудовій фізичній формі.

За бразільськимн законами конфедерація 
спорту може викликати у збірну будь-якого 
діючого футболіста з будь-якої бразільської 
команди. Але, кажуть, що Пеле це не сто
суєшся. Голова конфедерації Жоао Аве- 
лапж сказав так: «Цс — його особиста 
справа». Так, Пеле може ставиш умови. 
І резулыат лютневих переговорів між ним 
і представниками конфедерації, очевидно, 

-- . •----- - ,ЯК1 ^1'
«корбдц» і ,,и

дітей

вились, що переговори продовжаться у лю
тому.

...18 червня 1971 року. Ріо-де-Жанейро. Стадіон 
«Маракана» переповнений. Товариський матч збір
них Бразілії і Югославії. Пеле востаннє грає за 
«жовто-зелених» Закінчився перший тайм, і 4ко- 
роль футболу» залишає під ревіння натовпу поле.

Після лондонського чемпіонату 1968 року, на 
якому португальські захисники на очах спокійної 
англійської Феміди буквально покалічили «коро
ля», Псле заявив, що ноги його не буде на зма
ганнях, що зиуться «чемпіонатами світу». І псе ж 
в 1970 році Пеле з'явився в Мексіці. Коли журна
лісти запитали його, чому ціп псе ж повернувся 
до складу «жовто-зелених», 29-річніііі Псле відпо
вів: «Гроші і любов до футболу знову привели 
мене у збірну».

Пеле, який зіграв зз бразильську збірну 
110 матчів, продовжує активно виступати у 
складі свого колись знаменитого .клубу залежатиме перш за все .від того, 
«Сантос».«Там. він — найвище оплачиваний діаіісозі умови поставить 
футболіст. Професійний футбол нсвідділь- прийме їх інша сторона. гуипи
ний від бізнесу. 33-річний Пеле — володар А. ГОРБУНОВ,
і співволодар кількох підприємств, акціонер . . . •. Б- щДІЬАки -
кількох бразільськнх. та .іноземних компаній. ■ "

■ •
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Ілля Гельман закінчує роботу над новою повістю. Ця кни
га — про необоротність процесу міжнародної розрядки, праг
нення всіх чесних людей світу до мирного співіснування, про 
співдружність народів, які йдуть шляхом миру і соціалізму.

Герой повісті Зернов разом з дружиною через багато років 
приїздить до Німецької Демократичної Республіки на запро
шення фрау Інгеборг і її сина Манфреда, яким вони свого 
часу врятували життя. На Уитер-ден-Лінден святкового ве
чора Зернов пригадує історію свого життя.

Фашисти знищили його сім’ю на Смоленщині, потрапила на 
каторжні роботи до Німеччини молодша сестра Ліда. Зерно-

ву вдалось втекти від окупантів. Ставши бійцем Радянської 
Армії, він поклявся жорстоко помстнтися ворогам.

В повісті показано, як під впливом радянських командирів 
і політпрацівнвків, Зернов починає розуміти різницю між фа
шистами і просто німцями, усвідомлює велику визвольну мі
сію Радянської Армії відносно німецького народу. І ось, май
же через тридцять років він приїздить у Берлін, як давній 
друг і бажаний гість. А разом з ним — і дружина Леся, 
щастя з якою Зернов знайшов на важких фронтових дорогах.

Пропонуємо читачам уривки з норої повісті і. Гельмана,

ІІЕРЄЗ стільки років ми 
все ж побачились із 

фрау Інгеборг Ланге і її 
сином Манфредом! Вони 
розшукали нас і запроси
ли на свято до себе а 
Берлін.

28 квітня ми спускались 
трапом літака на аеродро
мі Шенефельд. Нас зу
стрічали. Ми зразу впізна
ли худорляву і струнку 
фрау Інгеборг. Тепло при
вітавшись, вона познайо
мила нас із сином, невіст
кою і родичем із Західної 
Німеччини, що теж при
був до них в гості.

Манфреда ми бачили,Манфреда ми бачили, коли 
йому ледь минув рік. Тепер 
це — майже двометрова на 
зріст, атлетично складена мо
лода людина. Рената, його 
дружина, одягнута зовсім по- 
яітньому. Світле, довге во
лосся, брови, підняті над гар
ними виразними очима. А ро
дич звався Хорст Ланге. Рід
ний брат чоловіка фрау Інге
борг, дядько Манфреда. Він — 
промисловець. Ні, не директор 
підприємства, а член правлін
ня концерну, акціонер. Трохи 
вищий середнього зросту, пух
кенький мужчина з рівно за
чесаним назад волоссям, блі- 
доголубими очима і лиснючим 
обличчям. Одягнутий вншука-

но. Золоті запонки на сніжно- 
білих манжетах, на пальцях — 
два персні. Через плече на 
тоненькому ремінці — фото
апарат. Подаючи мені руку, 
промовив: «Дуже приємно,
добродію». х

Того ж дня ми принесли 
наші червоні тюльпани і 
берлінський бузок у Треп- 
тов-парк. Сонце сяяло у 
високому голубому небі. 
П’янко пахла земля, моло
де кленове листя. Йшли і 
йшли сюди, повз схилені 
гранітні знамена, до під
ніжжя пам’ятника Радян
ському воїнові люди з кві
тами. Нас вражали облич
чя. Німці стали зовсім ін
шими. І, протягом усіх 
днів нашого перебування 
у відбудованій столиці, 
більш за все нас захоплю
вали люди.

Перше травня. На вули
цях і площах —- тисячі, де
сятки тисяч. Величезне 
людське море. А увечері, 
після грандіозної демон
страції, що скидалася на 
наші святкування, з непо
вторним відчуттям дзвін
кої весняної радості ми

Наїнтерден Лінден
прийшли на сяючу Унтер- 
ден-Лінден.

Колись, — -.оді саме взнав, 
що це означає «під липа
ми», — я був вражений: яка 
мирна навва?! Протягом усієї 
війни ця назва стояла поруч 
із словами «Гітлер», «рейх
стаг»... (Знищити Гітлера, 
підняти прапор над рейстагом 
і вийти на Унтер-ден-Лінден'). 
Мені судилось її побачити 
1 травня 1945-го.

і ось тепер ми, шестеро, у 
святковому натовпі головної 
вулиці. Манфред сказав, що 
є квитки в оперу і драмтеатр, 
але не на сьогодні. Поки що 
пропонувалась невеличка екс
курсія — оглянути пі будівлі 
зокола. На це пішло близько 
години, тому що .Манфред був

точним і докладним. Далі йо
го цікавило, чи подобається 
нам вид з Уитер-ден-Лінден 
на телевізійну вежу з висот
ною кулею — кафе...

Манфред викладав російську 
мову, літературу і історію в 
університеті, його мати вивча
ла російську від кінця війни. 
Рената теж володіла нею 
непогано. Лише Хорст не 
розумів ні слова. Для нього 
доводилось перекладати. Це з 
успіхом робила фрау Інге- 
борг.

— Курфюрст Фрідріх- 
Вільгельм Перший, — 
розпочав історію Унтер- 
ден-Лінден Манфред, — в 
1647 році наказав обсади
ти липами шлях від замку

в Тіргартені до місця по
лювання, 
німців —- 
зоване.

— Як у 
доповнив 
сок дзвінкий 
ти. — Зо іст 
Лінде!..

Потім
з’явились

Адже липа у 
дерево опоети-

вас береза! — 
Манфредів ба- 

голос Рена- 
бай унс ді; *

з обох боків 
алеї з явились будинки, 
проїжджу частину замос
тили. Бульвар став місцем 
прогулянок вельмож. 
тім...

Манфред розповів, 
тридцять шостому 
все це було перетворено 
на плац для парадів і мар
шів. як наці задля цього 
знищили майже усі липи.

— Так, — погодився 
Хорст Ланге, — паради тут 
були найграндіозніші в 
світі. Німецькі військові 
паради!..

Манфред, ггячним ру
хом попрсаив на переніссі 
рогові окуляри, і почав на
водити точні цифри: дов
жина вулиці — 1390 мет
рів, ширина — 60, зараз 
тут росте 297 угорських 
сріблястих ЛИП...'

Дерева пахли тонко, ні
би цвіли. На вмитому ас
фальті — відблиски вог
нів: червоні, сині, фіоле
тові. Крізь молоде лис
тя — різноколірні світлові 
бризки. Над нами — золо
таве небо,

По-

як У 
році

Мапфред продовжував. Ун- 
тер-ден-ЛІндси сьогодні — цс 
вулиця міністерств (економі
ки, народної освіти), міжна
родних зв'язків (ось централь
ний Будинок радянсько-ні
мецької дружби, а цс — по
сольства — радянське, поль
ське, угорське), масових гро- 

, мадських організацій, торгів
лі, науки, мистецтва. Вулиця 
справжнього гуманізму!

—• Я, я, майне лібс гереи, ес 
іст зо, — підтвердив Хорст.

Манфред засміявся: а що 
казав дядечко минулого приїз
ду? Як реготав він, коли по
бачив будинок Міністерства 
закордонних спрап на Маркс- 
Енгельс-плац. Навіщо НДР 
такс міністерство? З ким во
на збирається встановлювати 
дипломатичні стосунки, хто її 
визнає?

— А нині берлінському 
магістрату доводиться ла
мати голову над питанням, 
де розмістити десятки по
сольств ,— посміхнувшись, 
знову підправив окуляри 
Манфред. І попросив дя
дечка не плутати.

Минулого разу Хорст 
вихваляв свої, західні по
рядки. Манфред тоді за
перечив, що «роби/ що хо
чеш» — не € свободою 
для всіх. Лише для бага
тіїв. Забажається власнику 
підприємства — зробить 
із робітника безробітного, 
схоче — зі світу зживе. 
Інша справа тут, в НДР. 
Манфред довій це на при
кладі матері — робітниці, 
себе — інтелігента, і дру
жини — вчорашньої се
лянки.

’ (Далі буде).
------------ ■---

ЗАВТРАШНІЙ 
ДЕНЬ МІСТА

«В період тимчасової 
окупації Кіровограда ні
мецько - фашистські за
гарбники закатували і роз
стріляли 72 тисячі радян
ських громадян; зруйну
вали всі промислові під
приємства, електростан
цію, водогін, міський 
транспорт; народному гос
подарству міста завдано 
збитків більше, ніж на 602 
мільйона карбованців». 
Такою інформацією від-

В РОЛІ ВАРЛААМА— 
ПЕТРОВ

0 8 ЛЮТОГО МИНАЄ СТО РОКІВ З ДНЯ ПЕРШОЇ 
ПОСТАНОВКИ ОПЕРИ М. МУСОРГСЬКОГО «БОРИС ГОДУНОВ»

кривається фотовиставка, 
присвячена 30-річчю звіль
нення Кіровограда.

Виставку підготував філіал 
Інституту «Укрміськбудпро- 
ект». Мовою фотографій вона 
розповідає про те, яким поба
чили визволителі Кіровоград, 
про його сьогодення, про 
завтрашній день міста.

Той. хто прийшов до кіно
театру «Комсомолець» (в його 
фойє експонується виставка), 
впізнає на стендах знайомі 
споруди, що надають своєрід
ності і неповторності обласно
му центру. Ось будинок ін
ституту сільгоспмашинобуду
вання, готель «Україна», кі
нотеатр «Мир» і аеровокзал.

А найбільше глядачів біля 
проектів, які ще не втілились 
у бетон та скло. Це проект 
вулиці Сугокліївська (автор — 
архітектор А. Сидоренко), 
комплекс обласної лікарні та 
інші.

у ОПЕРИ, яка стала перлиною в скарбниці 
російської музичної класики, був важкий 

шлях на сцену. «Бориса Годунова» Модест 
Мусоргський закінчив писати у 1868 році. Дру
зі були в захопленні від епохального твору. 
«Чудова опера!» — вигукнув Бородін, прослу
хавши її. Проте, театральний комітет під різ
ними приводами тричі відхиляв постановку. 
І не дивно. Адже опера позначена правдою 
відтворення життя, викриває деспотизм цар
ського режиму і показує велику силу народу.

І все ж «Борне Годунов» Мусоргського мав 
сценічне втілення. Артистка Маріїнського те
атру Ю. Ф. Платонова вибрала оперу для сво
го бенефісу.

День першої постановки «Бориса Годунова» 
перетворився на справжній тріумф композито
ра. «Перша вистава опери пройшла блиску
че, — писав відомий російський критик В. В. 
Стасов. — Мусоргського викликали разів 18 
чи 20».

Юлія Платонова виконувала партію Марини 
Мнішек.

Дуже приємно, що у цьому святі російсько
го реалістичного мистецтва, велика частка й 
нашого земляка, відомого оперного співака 
Йосипа Опанасовича Петрова.

Петров — перший виконавець партії Івана 
Сусаніна в однойменній опері Глінкн, Мельника 
в «Русалці» Даргомнжського — в ролі Вар- 
лаама був неперевершеннм. Пісня «Как во

городе было во Казани» повторювалась «на 
біс» кілька разів. Композитор Кюї писав: 
«Про Петрова скажу, що Варлаам — одни з 
капітальніших його витворів, гідний Мельника. 
Фарлафа, Сусаніна». Те ж саме стверджував і 
Стасов: «Найкрупнішими ролями у Петрова по 
талановитості були ролі Мельника в «Русал: 
ці», Лепорелло в «Кам'яному гості» ' Дарго- 
мижського, нарешті, найостаннішим часом — 
Варлаама п «Борисі Годунов!». Далі того, що 
було ним сказане, ні один з наших виконавців 
не йшов».

Опери Модеста Петровича Мусоргського уві
йшли в золотий фонд віпизняпої музики, 
справили благотворний вплив па її дальший 
розвиток. У наші дні вони живуть повнокров
ним мистецьким життям на сценах провідних 
оперних театрів — Москви, Ленінграда, Києва, 
Одеси.

...Цими днями людно в Кіровоградському 
краєзнавчому музеї. Біля експозиції, присвяче
ної Мусоргському і Петрову, зупиняються від
відувачі, розпитують про творчі зв’язки сла
ветного російського композитора і нашого зем
ляка. А на підприємствах міста читаються 
лекції, які користуються великою популярністю 
слухачів.

Р. ТУРБАЙ, 
завідуюча фондами Кіровоград
ського краєзнавчого музею.

Комплекс лікарні, наприклад, 
стане справжньою окрасою 
Черемушок. Поряд з уже дію
чими виросте сучасна дев’яти
поверхова будівля головного 
корпусу, в якому розміститься 
більшість лікувальних відді
лень. Обласна лікарня в Кіро
вограді стане одним з най
більших лікувальних комплек
сів на Україні.

Споруди, фото яких експо
нуються на виставці, зведено 
за проектами кіровоградських 
архітекторів.

М. КОРІННИЙ.

ПЕРШІ УРОКИ, Фото С. ФЕНЕНКА.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 —
Кольорове телебачення. Ран- Ф Я* угесОЗд УД,:
кова гімнастика. (М). 9.20 — дІвШіЖжжйЖУхДд»; 
Новини. (М). 9.30 — Для
школярів.. «Читаймісто». (М). 
10.03 — Художній фільм. «СІль- 
ва». (М). 11.20 — «Наші ре
зерви». (М). , 16.15 — Для
школярів. «Рапортують тнму- 
рівці України». (Одеса). 16.40
— «Партійне життя». (Львів).
17.10 — «Так у нашому роду 
повелось». (Донецьк). 18.00 — 
Новини. (М). 18.15 — Мульт
фільм. (М). 18.25 — «День за 
днем». Інформаційний випуск. 
(Кіровоград). 18.35 — «Соціа
лістичне змагання в дії». (Кі
ровоград). 19.05 — Телевиста- 
ва. (М). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Художній 
фільм. «Інспектор карного 
розшуку». (К). 23.00 — Вечірні 
новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Для
школярів. «Читаймісто». (М). 
10.00 — Художній фільм «Сіль- 
ва*. (М). 11.20 — ТслевістІ.
(К). 11.35 — «Шкільний ек
ран». Російська література 
для учнів 9-х класів. (К). 12.15
— «Товари — народу». (Дні
пропетровськ). 12.45 — Фільм- 
концерт. (К). 13.20 — Респуб
ліканський рейд Державного 
комітету по телебаченню І ра
діомовленню Ради Міністрів 
УРСР та газети «Радянська 
Україна» по виявленню резер
вів підвищення продуктивнос
ті праці. (К). 15.15 — Нариси
історії нашої Батьківщини. 
(К). 15.45 — Кольорове телеба
чення. Концерт. (М). 10.30 — 
Для школярів. Телестудія 
«Орлятко». (М). 17.00 — «На
ша вулиця — проспект Миру». 
(М). 18.00 — «Любителям ба
лету». Кольорове телебачен
ня. (К). 18.30 — Реклама, ого
лошення. (К). 19.00 — Програ
ма «Вісті». (К). 19.30 — Ко
льорове телебачення. «Земля 
людей». (К). 20.20 — «Телеві
зійна школа механізатора». 
(К). 20.50 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Кольоро
ве телебачення. Концерт. (М). 
По закінченні — новини. (М).

9 смогла
ПЕРША ПРОГРАМА. 

Ранкова 
льоровс 
0-15 -
церт. (М). 9.30 - Докумен
тальний фільм. «Срібні кри
ла». (К). 10.30 - Для Дітей. 
«Моя Батьківщина — СРСР». 
(К). 11.00 — «Орбіта дружби». 
(Донецьк). 11.30 — Телефільм.

і імнастнка. 
телебачення.

Естрадний

9.05 —
Ко- 

(М). 
кой-

(К). 11.50 — Кольорове телеба. 
чення. «Вам відповідає мі
ністр Цивільної авіації СРС^ 
Б. П. Бугаев». (М). -12.20 -? 
Концерт. (М). 12.30 — «Мико^> 
ла Островський». (М). 13.05 
Музична програма «За листа
ми глядачів».’ (М). 13.30
«Здоров’я». ЇМ). 14.00 — Ко
льорове телебачення. Чемпіо
нат СРСР з хокею. ЦСКА —* 
«Хімік» (Воскресенськ). 16.15
— Художній фільм. «Мережи
во». (М). 17.30 — Кольорове
телебачення. Програма мульт
фільмів. (Аі). 18.00 — Новини, 
(М). 18.15 — Кольорове теле 
бачення. «В світі тнаршп». 
(М). 17.15 — М. Мусоргський. 
«Борис Годунов». Спектакль 
Ленінградського Державного 
Академічного театру опери та 
балету їм. Кірова. (М). 19.45
— Телевізійний художній
фільм «Смерть на повороті». 
21.00 — Програма «Час».
(М). 21.30 — Кінопанорамп.
(М). 23.05 — Кольорове теле
бачення. «Любителям опере
ти». (М). По закінченні — 
новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.30 — 
Кольорове телебачення. Для 
дітей. «Приходь, казко». (М). 
10.00 — Кольорове телебачен
ня. «Сніг, сніг». Концерт. (М). 
10.35 — «Для пас. батьки». 
ЇМ). 11.05 — Інтербачення.
Концерт. (М). 11.50 — Кіно
журнал. (К). 12.00 — Концерт 
дитячої художньої самодіяль
ності. (К). 12.30 — Кольорове
телебачення. «У світі рослин». 
(К). 13.05 — «Звернення пар-—, 
тії — програма дій». «Наук^’
— виробництву». (Львів). 13.35
— Фільм-балет. (К). 14.00 —
«Здрастуйте, земляки». (Во
рошиловград). 14.30 — Худож
ній фільм. «Берег юності»’« 
(К). 15-50 — е В Ім’я миру»'. 
(К). 10.00 — «Екран молодих». 
(Дніпропетровськ). 16.50'— «У 
світі музики». (Харків). 17.30
— «Школа передового .досві
ду».. (К). 18.00 — Кольорове
телебачення. Для дітей.., Ви-' 
става. «Годинник з зозулею*• 
(X). 19.00 — Програма «Вісті», 
(К). 19.30 — «Музичне мисте
цтво народів Радянською Со
юзу». (К). В перерві — «Ііа 
Добраніч, дітНІ», (К). 21.00 -* 
Програма «Час». (М). 21.30 -* 
Мультфільм для дорослих* 
(К). 22.10 - И. Штраус. «Ве
села війна». Оперета. (К)’» 
23.00 — Вечірні новини. (К).

ПОГОДА

8—9 лютого хмарна з проясненнями погода, 
часом опади, місцями туман, ожеледь Вітер пів
денно-західний, 5—10 метрів на секунду. Темпе
ратура повітря вночі близько 0 градусів, вдень 
1—6 градусів тепла.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
■■■■вмннмнммян
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